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Nyhedsbrev januar 2015    

  
"Det ikke hvad vi tager, men hvad vi giver, der gør os rige. 

Henry Ward Beecher 

 

Rigtig glædeligt nytår ! 

Vi ser frem til et nyt og spændende år… 

 
  

Juleaftens arrangement 2014 
Traditionen tro blev der afholdt juleaftensarrangement den 24. december, denne gang i Det Bruunske 
Pakhus.  
Ca. 32 borgere mødte op og havde en hyggelig eftermiddag/aften, og alle blev velforsynet med god 
mad, gaver og socialt samvær. 6-7 frivillige var med til at sørge for at arrangementet blev vellykket. 
En stor tak til alle frivillige hjælpere, og de mange fine donerede pakker til de fremmødte.  
 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart fejrer 25 års jubilæum 
Selvhjælp har 25 års jubilæum og håber at frivillige, foreninger og forretningsforbindelser vil hjælpe 
med at fejre dagen ved en reception torsdag den 22. januar kl 14.00-17.30 i Frivilligcenter Fredericia 
 
Kl. 14.00   Velkomst v/ Anna Lütken, formand for Selvhjælp Fredericia-Middelfart  
  Herefter taler: 

• Anne Diemer, kultursociolog, mangeårig leder af Selvhjælp i 
Thisted  

• Henning Due Lorentzen, formand for social- og omsorgsudvalget, 
Fredericia Kommune  

• Lis Huge, sundhedschef i Middelfart Kommune  
Kl. 16.00-17.30  Olsen Trio underholder.  
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Temaaften om fundraising med:  
Arrangør: Frivilligcenter Fredericia og Fredericia kommune  
Tid: Onsdag den 4. februar kl. 18.00 – ca. 20.00 
Sted: Frivilligcenter Fredericia 
 
Kommunens fundraiser, Trine Rosen Madsen, kommer og fortæller om fundraising. 
Aftenen henvender sig til sociale foreninger, som gerne vil i gang eller har lidt erfaring med at søge 
fonde og puljer. På mødet gives der tips og tricks til, hvordan man skriver gode ansøgninger. Sociale 
foreninger gør en forskel for mange mennesker og derfor er der både etiske overvejelser og særlige 
menneskelige hensyn, der skal tages hensyn til, når der skrives ansøgninger. Der gives eksempler på 
ansøgninger og forslag til, hvordan man som forening kan idéudvikle og samarbejde om at skrive 
ansøgninger. Det bliver også muligt at få sparring på egne idéer og ansøgninger. 
 
Tilmelding til Frivilligcentret senest 29.01.2015 på mail: husgruppen@fc-fa.dk eller tlf. 7210 6770. 
 
Café for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart afholder cafémøder for førtidspensionister og flexjobbere i Fredericia. 
Har du lyst til uforpligtende at mødes med andre i lignende situation, så kom og vær med. 
Vi mødes hver 2. onsdag i måneden, kl. 10-12, i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63. Der vil 
være frivillige og personale tilstede fra Selvhjælp. Der er kaffe og kage. Tilmelding ikke nødvendig. 
For yderligere information kontakt:  
Selvhjælp Fredericia-Middelfart – Tlf.7210 6773 eller e-mail: sekretaer@famiselvhjaelp.dk 
 
Café Træffetid: 
Arrangør: Kræftens Bekæmpelse .  
 
Café Krackes Gård har til huse i Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7000 Fredericia 
Kræftens Bekæmpelses café er den første og tredje torsdag i hver måned kl. 15.00 - 17.00. 
 
Caféen er et åbent tilbud til kræftramte, pårørende og efterladte. Når et familiemedlem bliver ramt af 
kræft, ændrer livet sig i familien, og der kan være brug for at dele sine bekymringer med nogle, som 
man ikke følelsesmæssigt er bundet til. 
I cafeen kan vi snakke om alt, hvad vi finder relevant: håb, håbløshed, angst og livsmod, problemer 
med livet som patient, pårørende eller efterladt og meget andet. Vi har alle tavshedspligt.  
Der er 7 værtinder, der alle har en basisuddannelse i Kræftens Bekæmpelse omkring selvhjælp og 
oplysning om kræft. Der er altid to værtinder tilstede, så der er mulighed for en samtale under fire 
øjne, hvis der er brug for det.  
Hvert halve år laver vi nyt program i caféen. Se evt. http://www.cancer.dk/fredericialokal/ 
 
Ældre Sagen s Data-café: 
Driller teknikken ? 
Datacaféen holder åbent i Frivilligcentret hver onsdag, kl. 10 - 12. 
Yderligere oplysninger om Ældre Sagens Data-café kan fås ved henvendelse til Lis Reif, 7591 2348. 
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Tøjbytte-Café 
Tøjbytte-caféen starter op igen. Kig forbi 

• Torsdag d. 29. januar 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 25. februar 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 26. marts 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 29. april 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Torsdag d. 28. maj 2015, kl. 15.00 – 17.00 
• Onsdag d. 17. juni 2015, kl. 15.00 – 17.00 

 
Ryd op i garderoben, og kom og gør et KUP. 
Læg et stykke tøj, og ta’ et stykke tøj. 
Tøjet skal være pænt og rent, og anvendeligt for andre.  
Tøjbytte gælder både dame-, herre- og børnetøj. 
Du er også velkommen til blot at aflevere tøj, som andre kan få glæde af. 
 

Mamma Mia – Fredericias Internationale Mødregruppe 
Hvis du er højgravid, eller din baby er op til 1 år, er du velkommen i 
 

 
 

Vi mødes hver tirsdag kl. 10.00 – 13.00. 
 

Vi arrangerer interessante og relevante foredrag 
med udgangspunkt i mødrenes egne ønsker og idéer. 

 

BABYMASSAGE: 
Mamma Mia er klar til at starte op med ny en mødregruppe. 

I den anledning inviteres der til babymassage i Fri villigcenter Fredericia. 
 

Kom til babymassage og mød andre mødre og deres babyer, og hvor der samtidig er mulighed for at 
høre om, hvad Mamma Mia - Fredericias Internationale Mødregruppe -   kan tilbyde. 

 
Sted: Frivilligcenter Fredericia, Vendersgade 63, 7 000 Fredericia 

Tidspunkt: Tirsdag den 27. januar 2015, kl. 10.00-1 2.00 
Medbring: Håndklæde. 

 
Der vil blive serveret brød, kaffe/the og arrangementet er gratis. 

Tilmelding på tlf.: 7210 6770, da der er et begrænset antal pladser 
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FODBOLD PÅ TVÆRS 
 

Solstrålen og Frivilligcenter Fredericia afholder en fodboldturnering på tværs af det frivillige sociale 
arbejde, på tværs af kultur, på tværs af alder, på tværs af erfaring. Vi lægger vægt på at have en sjov 
aften, hvor alle kan være med - selv uden at være landsholdsspiller.   
 

Kampdagen bliver torsdag den 23. april 2015, kl.16.30 

i Fredericia Idrætscenter (Fredericia hallen), hal 5 og 6. 

 

Ideen kommer fra en enkelt fodboldkamp mellem Politiet og Solstrålen i 2001. Frivilligcentret har 
siden 2002 været arrangør af fodboldturneringen og har overtaget de praktiske opgaver, i år med 
hjælp fra frivillige fra Solstrålen. 
 
Alle frivillige sociale foreninger, væresteder og g rupper er velkomne til at deltage. 
Hver forening/gruppe kan deltage med max. 2 hold og der spilles 4-mands fodbold.  
Roligans, familie og venner er velkomne til at følge med fra sidelinjen. 
 
Dommerne fløjter den første kamp i gang klokken 17.00, derefter går det slag i slag. 
 
Hovedpokalen er en vandrepokal, som er skænket af Fredericia kommunes Socialudvalg. Derudover 
er der pokaler for fair play, bedste kammeratskab, bedste målmand og bedste fighter.  
 
Tilmelding af hold senest mandag den 13. april ’15 inden kl. 15.00 til Tommy Laursen, 
Solstrålen, tlf. 5078 2569, mail: information@solstraalen.dk                
  
eller til Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 677 0, mail: husgruppen@fc-fa.dk . 
 
Tilmeldingen skal indeholde forening/arbejdssted, a ntal hold, holdnavn, kontaktperson og 
telefonnummer. 
 
 

       
 
Solstrålen 
Tlf. 7591 1533 • 7000 Fredericia • information@solstraalen.dk   Frivilligcenter Fredericia, tlf. 7210 6770, mail: husgruppen@fc-fa.dk 
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Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde i Odense:                             

Rummelighed, mangfoldighed, samskabelse og netværks forløb  
I 2015 sætter Center for frivilligt socialt arbejde øget fokus på temaer som rummelighed, 
mangfoldighed og samskabelse i de kursus- og læringsaktiviteter om det frivillige arbejde og 
foreningslivet som vi udbyder. 
Udover de nye kursustemaer iværksætter vi flere initiativer og tilbud, der kvalificerer din forening og 
de frivilliges indsats i en lokal kontekst. 
Endelig vil vi i løbet af det nye år tilbyde flere forskellige netværksaktiviteter, der skal skabe bedre 
mulighed for, at aktive i det frivillige arbejde kan dele vigtig viden og erfaringer om feltet og give 
hinanden inspiration og sparring. 
Netop nu lægger vi sidste hånd på forårets mange tilbud om kurser, temadage, netværk og 
fyraftensmøder. Fra den 19. januar 2015 kan du læse mere detaljeret om alle vores tilbud i 
kursusportalen (Link: http://www.frivillighed.dk/Webnodes/Kurser/41462) eller i det nye 
kursuskatalog, som findes på www.frivillighed.dk 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

Foreningsbrochurer 
Husk venligst at udskiftning af forældede samt opfyldning af gældende brochurer/foldere i 
Frivilligcentrets forhal er foreningernes eget ansvar. 
 

Hvem-Hjælper-Hvem – Fredericias sociale vejviser 
Se den opdaterede på www.fc-fa.dk.  
 
Til kalenderen: 
Selvhjælp Fredericia-Middelfart  25 års jubilæum afholdes torsdag den 22. januar 

2015, kl. 14.00 i Frivilligcenter Fredericia. 
Fundraising  
v/fundraiser, Trine Rosen Madsen Onsdag den 4. februar, kl. 18.00 – ca. 20.00, 

Frivilligcenter Fredericia 
 

Frivilligcentrets Generalforsamling 2015 Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 
 
Fodbold på Tværs 2015  Torsdag den 23. april 2015, kl. 16.30, hal 5 og 6, 

Fredericia Idrætscenter 
 
Frivilligcentrets kontor holder lukket for betjenin g i uge 7/2015.  
Vi kan dog stadig kontaktes på mail fc-fa@fc-fa.dk eller sekretar@fc-fa.dk 
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